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Administració Local

2018-07027
Ajuntament de Cunit

EDICTE

Per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 24 de juliol de 2018, es van aprovar les bases i la convocatòria 
per a la contractació interina, mitjançant concurs oposició interí/na de tècnic/a superior comunicació:

“BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ INTERINA D’UN/A TÈCNIC/A 
SUPERIOR DE COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT. 

PRIMERA: Objecte de la convocatòria
Es convoca concurs-oposició lliure per a la contractació interina, d’un/a tècnic/a de comunicació adscrit/a a la 
Regidoria de Relacions Institucionals de l’Ajuntament de Cunit, codi de plaça L.1/1, a temps complert, dotada amb 
el sou corresponent al subgrup A1, pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts a la legislació 
vigent, per a la substitució de la persona adscrita al lloc de treball mentre es trobi en la situació de llicència per 
maternitat i els permisos i llicències que se’n derivin, si escau. 
Les funcions del/la tècnic/a serà:
- Les funcions pròpies del departament de Premsa de l’Ajuntament:

- Planifi car les accions de relació amb els mitjans de comunicació, ordenar actuacions i valorar-ne els resultats: 
notes i rodes de premsa d’acord amb l’estratègia comunicativa.

- Fer el seguiment del recull de premsa.
- Redacció de notes i comunicats de premsa, així com dels dossiers de premsa i d’altres informacions per a la 

seva difusió. 
- Atendre les peticions informatives dels mitjans de comunicació.
- Convocar rodes de premsa i altres trobades amb mitjans de comunicació.
- Coordinar l’atenció als mitjans de comunicació en els actes institucionals.
- Coordinar i tramitar la publicitat en mitjans de comunicació.

- Les funcions pròpies del departament de Comunicació, vessant 2.0:
- Redacció de noticies institucionals per a la seva publicació a la web municipal.
- Coordinació, revisió i correcció dels continguts de la web municipal que generen els diferents departaments de 

l’Ajuntament. 
- Publicació de continguts generats per les àrees a la web municipal.
- Manteniment i actualització dels perfi ls institucionals @CunitInforma de l’Ajuntament a Facebook i Twitter.
- Supervisió dels continguts dels perfi ls a les xarxes socials dels diferents departaments de l’Ajuntament. 

- Les funcions pròpies del departament de Comunicació. Àmbit comunicació institucional:en àmbit de Comunicació 
institucional:

- Vetllar per una comunicació externa efi caç.
- Fer el seguiment de la correcta aplicació de la imatge corporativa de l’Ajuntament (símbols, distintius, logotips...) 

en el material de difusió editat per l’Ajuntament de Cunit.
- Supervisar tota la cartelleria i material de difusió dá activitats tant municipals com les que hi col.labora 

l’Ajuntament de Cunit. 
- Elaboració de respostes a la ciutadania en els casos que s’escaigui.
- Planifi car i dur a terme campanyes de comunicació institucional. 
- Planifi car estratègies d’actuació en casos de comunicació de crisi i atendre-les. 

- Les funcions pròpies derivades de la tramitació administrativa:
- Tramitar els expedients administratius del departament. Elaboració dels documents d’aprovació de les 

despeses, informes, etc a l’administració electrònica de l’Ajuntament de Cunit.
- Signatura de les corresponents factures.
- Ser responsable dels contractes de determinats serveis contractats pel l departament i fer-ne el seguiment 

corresponent.
- Les funcions pròpies de la coordinació de Ràdio Cunit, mitjà de comunicació municipal:

- Coordinar i supervisar el bon funcionament de Ràdio Cunit d’acord amb els objectius i criteris d’aquest servei 
públic.

- Coordinar la programació estable de l’emissora municipal de ràdio d’acord amb el tècnic auxiliar de l’emissora 
municipal. 
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- Coordinar les tasques del personal adscrit o de pràctiques de l’emissora en cas de que hi hagi. 
- Altres funcions d’anàloga naturalesa, pròpies de la categoria, que li puguin ser encomanades,.
- Coordinar i controlar les tasques dels professionals externs que treballen en diferents projectes de comunicació 

per a l’ajuntament, mitjançant encàrrecs puntuals. 

SEGONA: Condicions i requisits dels/de les aspirants
Podran prendre part en aquest concurs els/les aspirants que, a més dels requisits generals establerts a les base 
general segona, compleixin els següents:
a) Tenir la titulació de Llicenciatura en Ciències de la Comunicació o titulació equivalent o estar en condicions 
d’obtenir-la en la data en que fi nalitzi el termini de presentació d’instàncies. Aquells/lles que presentin títols 
considerats equivalents als exigits hauran d’acreditar l’equivalència mitjançant certifi cació lliurada pel Ministeri 
d’Educació o el Departament d’Ensenyament de la Generalitat corresponent.
b) Llengua castellana: els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar els coneixements 
de la llengua castellana, mitjançant els certifi cats següents:
- Certifi cat que acrediti que s’ha cursat la primària , la secundària i el batxillerat a l’Estat Espanyol.
- Diploma de nivell superior d’espanyol o certifi cació acadèmica que acrediti que s’han superat totes les proves 

adreçades a la seva obtenció.
- Certifi cat d’aptitud en espanyol per a estrangers/res expedit per les escoles ofi cials d’idiomes. 
En cas de no acreditar-lo, hauran de realitzar la prova corresponent.
c) Llengua catalana: els/les aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al nivell de català C1 o 
equivalent, amb independència de la seva nacionalitat. En cas de no acreditar-lo, hauran de realitzar la prova 
corresponent.

TERCERA: Forma i presentació d’instàncies
Les instàncies sol·licitant prendre part en les esmentades proves selectives es podran presentar al Registre General 
de l’Ajuntament en el termini de 10 dies naturals des de la publicació de les bases al BOP. 
Les instàncies hauran d’anar acompanyades dels següents documents, originals o degudament compulsats:
1- Títols exigits o certifi cats acreditatius o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició.
2- Currículum professional en el què s’adjuntaran els justifi cants acreditatius dels mèrits al·legats.
3- Resguard d’haver pagat els drets d’examen, que es fi xen en la quantitat de 42,05 euros.
4- Declaracions de no estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques, ni estar separat/da mitjançant 
expedient disciplinari de qualsevol administració pública. Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola 
hauran d’acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinaria o 
condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció publica en el seu estat d’origen.
5- Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres estats membres de la Unió Europea, ni 
la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratifi cats per Espanya, els 
sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, hauran de presentar la corresponent documentació expedida per 
les autoritats competents que acrediti el vincle de parentiu amb una persona de nacionalitat d’un estat membre de la 
Unió Europea o d’un dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratifi cats 
per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També hauran de presentar una declaració jurada 
o promesa efectuada pel cònjuge en la qual aquest manifesti fefaentment que no està separat de dret de l’aspirant. 
6- Declaració de tenir capacitat funcional per a l’exercici de les places convocades.
7- Declaració de no estar en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos en la legislació vigent o declaració que se 
sol·licitarà l’autorització de compatibilitat o que s’exercirà l’opció que preveu l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

QUARTA: Llista d’aprovats/des i contractació
El resultat fi nal del concurs-oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les fases.
La puntuació fi nal obtinguda determinarà l’ordre de preferència en la contractació, i per tant, l’ordre de crida com a 
persones candidates.
En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc, a la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació 
en la fase d’oposició. Si persisteix l’empat, es faculta l’òrgan de selecció per ordenar una prova d’aptitud relacionada 
amb les funcions pròpies de les places convocades que determinarà l’aspirant amb millor capacitat.
El Tribunal confeccionarà un llistat dels aspirants que han resultat aprovats amb les puntuacions fi nals obtingudes 
que es publicarà al tauler electrònic i a la pàgina web.
El Tribunal remetrà acta de la sessió al President/a de la Corporació o òrgan en el que hagi delegat la seva 
competència amb els noms de les persones aspirants per a la seva aprovació que un cop emès l’acte d’aprovació 
passaran a formar part de la borsa de treball per a cobrir substitucions i/o vacants.
En el cas que es produeixi la necessitat de realitzar una contractació amb motiu d’una vacant o substitució, es 
realitzarà la crida segons l’ordre establert a l’Acta del Tribunal qualifi cador.
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CINQUENA.- Desenvolupament del procés selectiu
Els/les aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI. La manca de presentació d’aquest 
document determinarà l’exclusió automàtica de/de la l’aspirant del procediment selectiu.
Si en qualsevol moment del procés selectiu arribés a coneixement del tribunal que alguna de les persones aspirants 
no posseeix la totalitat dels requisits exigits en aquesta convocatòria, amb l’audiència prèvia de la persona 
interessada, haurà de proposar-ne l’exclusió. El tribunal indicarà les inexactituds o falsedats formulades per la 
persona aspirant en la sol·licitud d’admissió a aquestes proves selectives, als efectes escaients.

FASE D’OPOSICIÓ
La fase d’oposició consisteix en la realització de dos exercicis obligatoris i eliminatoris
Primer exercici: Consisteix a desenvolupar un cas pràctic relacionat amb les funcions pròpies del lloc de treball i/o 
del temari relacionat a l’annex. El temps màxim per realitzar aquest exercici, no podrà ser superior a una hora.
El tribunal, en cas que ho consideri pertinent, podrà sol.licitar a la persona aspirant els aclariments oportuns envers 
a l’esmentat exercici així com la seva lectura.
La qualifi cació de la prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.
Segon exercici: Consistirà en realitzar una prova de llengua catalana de nivell C1. Queden exempts d’aquesta prova 
les persones que acreditin documentalment, en el moment de presentar la sol·licitud, que estan en possessió del 
nivell C1 o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
Realització d’una prova de llengua castellana: serà obligatòria només per a les persones aspirants que no tinguin 
la nacionalitat espanyola. El resultat serà d’apte o no apte i n’estaran exempts les persones aspirants que hagin 
acreditat que han cursat la primària, secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol; també aquelles persones que 
estan en possessió del Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el RD 1137/2002 de 31 d’octubre o que 
han superat totes les proves adreçades a la seva obtenció, o les que disposin del Certifi cat d’aptitud en espanyol 
per a estrangers expedit per les escoles ofi cials d’idiomes.
Les persones que obtinguin una qualifi cació de no apte, seran eliminades del concurs-oposició. 

FASE DE CONCURS
A) Experiència Professional, màxim 2 punts:
a.1) Per serveis prestats a l’Administració pública en un lloc de treball de les mateixes característiques objecte del 
concurs, fi ns a un màxim de 2 punts, que es puntuen a raó de 0,1 punts per trimestre complet treballat. 
a.2) Per serveis prestats a l’empresa privada en un lloc de treball de les mateixes característiques objecte del 
concurs, fi ns a un màxim de 2 punts, que es puntuen a raó de 0,05 punts per trimestre complet treballat.
a.3) Per serveis prestats a serveis de comunicació de l’Administració Pública amb independencia dels valorats a 
l’apartat a.1), fi ns a un màxim de 2 punts, que es puntuen a raó de 0,05 punts per trimestre complet treballat. 
Els serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de personal eventual no es valoren. 
L’experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s’ha d’acreditar mitjançant certifi cació 
de l’òrgan competent amb indicació expressa de l’escala i subescala o categoria professional desenvolupada, 
funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L’antiguitat i els serveis prestats en aquesta 
administració no caldrà que s’acreditin documentalment i s’admetran i valoraran amb base a les dades que obrin en 
els expedients personals de les persones aspirants. 

B) Cursos de formació i perfeccionament, màxim 1 punt:
Per cada curs de formació que tingui relació directa amb el lloc a proveir i sempre que tingui una duració mínima de 
10 hores lectives, fi ns a una puntuació màxima de 1 punt, segons el següent baremt:
* Entre 10 i 19 h: 0,10.
* Entre 20 i 39 h: 0,15.
* De 40 h en endavant: 0,20.
* Mestratges, postgraus i similars: 0,50.
L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia compulsada de la certifi cació, amb especifi cació de l’entitat 
organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el supòsit que no s’especifi qui la 
duració en hores o crèdits, quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà 
aplicant la puntuació mínima establerta a les bases. 

C) Entrevista:
Finalitzada la fase de concurs, es realitzarà una entrevista a les persones aspirants als efectes de comprovar les 
condicions específi ques exigides per a l’exercici del lloc de treball, podent-se puntuar fi ns a un màxim de 1 punt. 
Per a tota la resta, no regulat en aquestes bases específi ques, es remet a les bases generals per a la provisió de 
places de l’Ajuntament de Cunit. 
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ANNEX:

1. Pla de Comunicació corporativa o institucional. Objectius, funcions i públic. 
2. El pla de comunicació interna. Objectius, funcions i públic. 
3. Comunicació corporativa: identitat, imatge i comunicació.
4. Informació, comunicació i publicitat a l’Administració pública.
5. El Gabinet de Comunicació a l’Administració pública. La nota de premsa. Relació de l’Administració pública amb 

els mitjans de comunicació.
6. Comunicació 2.0. de l’Administració.
7. Xarxes socials. Usos i objectius com a eina comunicativa. 
8. Relació entre govern local i gabinet de premsa i comunicació. 
9. Canals de comunicació municipals de l’Ajuntament de Cunit.
10. Característiques demogràfi ques, territorials i socioeconòmiques de Cunit. 

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi  a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de 
l’endemà de la publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la publicació.

Atentament,

Cunit, a 31 de juliol de 2018
La secretària acctal., Aida Andres Casas
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